ПОЛИТИКА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
Основната цел на политиката по безопасност на храните е

УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И СПАЗВАНЕ НА
НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
За постигане на своята цел, ръководството и персоналът на „ГРИППА” АД ще работят
за:
-

ефективно функциониране на Системата за безопасност на храните, съгласно ISO 22000
осигуряване на Системата за управление, подходяща за нашите продукти и съобразена с ролята
ни в хранителната верига;
полагане на усилия за предотвратяване замърсяването на околната среда, в резултат от
производствената ни дейност;
поставяне на разумни, постижими и икономически обезпечени цели и задачи по безопасност на
храните като елемент от бизнес-програмата на дружеството и осъществяване на прегледа им;
осигуряване на осведоменост на персонала, включително и лицата, работещи от името на
фирмата по въпросите на безопасността на храните;
полагане на усилия за непрекъснато подобряване на безопасността на храните чрез извършване
на системни проверки на Системата и прилагане на адекватни коригиращи и превантивни
действия;
оценяване ефективността и пригодността на политиката ни чрез периодични прегледи от
ръководството

Изградената, внедрена и непрекъснато усъвършенствана система за управление на
безопасността на произвежданите продукти в ГРИППА АД ,се е превърнала в осъзната
необходимост на всеки работник и служител и се разглежда като елемент от
взаимосвързани процеси, синхронизирането на които е довело до желаните от нас
резултати.

Политиката по безопасност на продукта е основата, върху която ръководството определя целите. Целите,
които ръководството поставя, преглежда и променя са адекватни спрямо политиката, постижими и
измерими

РЪКОВОДСТВОТО Е УБЕДЕНО, ЧЕ ПЕРСОНАЛЪТ НА „ГРИППА” АД , ЯСНО ОСЪЗНАВА РОЛЯТА НА
БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ И ГРИЖИТЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И Е УВЕРЕНО, ЧЕ ВСЕКИ
СЪОБРАЗНО СВОИТЕ ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ ЩЕ ДОПРИНАСЯ ЗА НЕПРЕКЪСНАТОТО
ПОДОБРЕНИЕ НА СИСТЕМАТА.
Ръководството на „ГРИППА” АД е ангажирано политиката да е разгласена и разбрана в
организацията и постоянно я преглежда за нейната адекватност.
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